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Docente: Prof. Mário Carrilho Negas 
 

PLANO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS – 7A 
 

Em cada um dos quadros assinale se as afirmações são verdadeiras ou falsas: 

 
Quadro A ‐ Norma ISO 9000:2000 

 Afirmações V/F Justificações 
1 A ISO 9000 dá orientação para a 

execução de auditorias a sistemas 
de gestão da qualidade e a sistemas 
de gestão ambiental 

  

2 O ambiente de trabalho é um 
conjunto de equipamentos sob os 
quais o trabalho é executado 

  

3 Convém que a melhoria contínua 
do desempenho global de uma 
organização seja um objectivo 
pontual dessa organização 

  

4 As pessoas são a essência de uma 
organização, em todos os níveis, e 
o seu envolvimento permite que as 
aptidões das pessoas sejam usadas 
em benefício da organização 

  

5 A qualidade é o grau de satisfação 
de requisitos dado por um conjunto 
de características extrínsecas 

  

6 A família de normas ISO 9000 faz 
distinção entre requisitos de 
higiene e requisitos de produtos  

  

7 Qualquer actividade ou conjunto de 
actividades que utiliza recursos 
para transformar saídas em 
entradas pode ser consideradas um 
processo  

  

8 Um resultado desejado é atingido   



 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR 

2 

Universidade Aberta 
Docente: Prof. Mário Carrilho Negas 

51066 Planeamento e Gestão de Serviços de Documentação  
Plano de Actividade Formativa – 7A (2009/10) 

de forma mais eficaz quando as 
actividades e os recursos 
associados são geridos como um 
processo  

9 Ao avaliar um sistema de gestão da 
qualidade colocam-se quatro 
questões básicas em relação a cada 
processo avaliado  

  

10 Os relatórios de auditoria são 
fontes de informação utilizadas 
apenas para consulta do sistema de 
gestão da qualidade 

  

 

 

 

Quadro B ‐ Norma ISO 9000:2000 

 Afirmações V/F Justificações 
1 Um dos princípios de gestão da 

qualidade é o desenvolvimento das 
pessoa 

  

2 Gestão de topo-pessoa ou grupo de 
pessoas que dirige e controla um 
conjunto de pessoas e de 
instalações inseridas numa cadeia 
de responsabilidades, autoridades e 
relações ao mais alto nível 

  

3 Um dos nove princípios de gestão 
da qualidade é a focalização no 
cliente 

  

4 Função metrológica - Função com 
responsabilidade administrativa e 
técnica na definição e 
implementação do sistema de 
gestão da medição 

  

5 Inspecção - Avaliação da 
conformidade por observação e 
julgamento acompanhados, de 
forma apropriada, por medições, 
ensaios ou comparações 

  

6 A ISO 9000 descreve os 
fundamentos de Sistemas de 
Gestão da Qualidade e específica a 
terminologia que lhes é aplicável 
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7 A satisfação do cliente - é a 
percepção do cliente quanto ao 
grau de satisfação das partes 
interessadas 

  

8 Característica da Qualidade - é um 
elemento diferenciador intrínseco 
de um produto, processo ou 
sistema relacionada com uma ou 
mais necessidades ou expectativas 
expressas, geralmente implícita ou 
obrigatória 

  

9 As evidências da auditoria devem 
ser qualitativas ou quantitativas 

  

10 Conformidade é a satisfação de um 
requisito 

  

 

 
FIM 


